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O centenário do educa-
dor e filósofo Paulo Freire, 
que em 19 de setembro de 
2021 completaria 100 anos, 
será comemorado em sessão 
especial do Senado na segunda-

-feira (20), às 16h. A homenagem 
ao Patrono da Educação Brasi-
leira foi sugerida pelo senador 
Jean Paul Prates (PT-RN).

Paulo Freire nasceu em 19 de 
setembro de 1921 no Recife (PE) 

e é reconhecido pelo método de 
alfabetização desenvolvido na 
década de 1960 e aplicado com 
sucesso entre cortadores de 
cana-de-açúcar em Angicos, no 
Rio Grande do Norte.

Preso e depois exilado por 15 
anos durante a ditadura militar, 
Freire espalhou sua pedagogia 
crítica pelo mundo. Autor da 
obra Pedagogia do Oprimido, 
Paulo Freire é o terceiro teóri-

co mais citado em trabalhos 
na área de humanas, em nível 
mundial. 

É também detentor de mais 
de 40 títulos de doutor honoris 
causa.  Leia mais na PG.3

Centenário do patrono da educação  
é celebrado neste domingo, 19

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
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CT de Suinocultura debate
alternativas para alimentação

As alternativas para driblar 
os altos custos de produção, 
que têm corroído a renda de 
produtores de suínos – em 
especial os independentes – 
foram o destaque da reunião 
da Comissão Técnica (CT) de 
Suinocultura do Sistema FAEP/
SENAR-PR. O encontro, reali-
zado de forma virtual, nesta 
quinta-feira (16), reuniu lideran-
ças do setor de todas as regiões 
do Paraná. O uso de cereais 
de inverno na formulação de 
rações e possíveis investimen-
tos em equipamentos para o 
processamento desses grãos 
por produtores estiveram entre 
os destaques.

Reunião apontou 
cereais de inver-
no como possível 
estratégia para 
reduzir custos de 
produção na ativi-
dade

Deborah Geus, presidente 
da CT, demonstrou preocu-
pação com os grandes inves-
timentos feitos por megacor-
porações, que aumentam a 
eficiência produtiva e em-
purram pequenos e médios 
produtores para a inviabilidade. 
“Nós precisamos nos unir para 
melhorarmos nossos índices, 
reduzir custos e buscar alter-
nativas para que possamos 
conseguir nos manter compe-
titivos. Hoje, ou crescemos e 
modernizamos o negócio, ou o 
sistema vai tirando do merca-
do”, alertou.

Um dos produtores in-
dependentes presentes na 
reunião, Wienfried Matthias 
Leh, da região de Guarapuava, 
afirmou que, desde janeiro, o 
caixa tem amargado sistemati-
camente prejuízos. “Com essas 
cotações de milho e soja, o 
preço atual dos suínos não tem 
remunerado suficientemente o 
meu negócio. Tenho dialogado 
com a agroindústria para che-
garmos a arranjos em relação 
aos custos com ração. Não sei 
ao certo a qual modelo vamos 
adotar, algo parecido com uma 
integração. Só sei dizer que 
do jeito que está não dá mais. 
Estou pagando para trabalhar”, 
revelou.

Cereais de inverno 

Os participantes da reunião 
puderam acompanhar uma 
palestra do pesquisador do 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural (IDR-PR) Elir de Oliveira. 
Entre os aspectos destacados 
pelo especialista está o fato 
de que há um potencial de 2,7 
milhões hectares por ano no 
inverno no Paraná que fica ou 
sem cultivo (pousio) ou somen-
te com plantas de cobertura 
sem fins comerciais. “É viável 
usarmos essa área para cultivo 
de alimentos tanto com desti-
nação humana quanto animal”, 
relata.

O fato é que, historicamen-
te, o Paraná produz milho em 
abundância na segunda safra, a 
ponto de suprir toda a deman-
da estadual e ainda vender 
para outros Estados e exportar 
o excedente. Ou seja, essa 
questão de cereais alternativos 
ficou mais evidente apenas 
neste ciclo, já que, houve uma 
quebra histórica do produto no 
Paraná e os preços também es-
tão em patamares nunca vistos. 
Com isso, os agricultores têm 
a oportunidade de investir em 
outros produtos, que podem 
ser usados na formulação de 
rações, como aveia granífera, 
sorgo granífero, trigo mourisco, 
milheto granífero e triticale.

ANAB lança guia de portabilidade 
para auxiliar consumidor na 
mudança do plano de saúde

São Paulo, 16 de setembro -- Em tempos de crise sanitária e finan-
ceira, o brasileiro tem se desdobrado para equilibrar o orçamento sem 
abrir mão do plano de saúde. Em julho o setor registrou o total de 48,4 
milhões de beneficiários, o maior número desde 2016 segundo a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na mesma medida, o inte-
resse pela portabilidade de carências cresceu 42% de janeiro a julho 
deste ano. O recurso permite a mudança de plano sem a necessidade 
de novos prazos para utilização dos serviços.

Para auxiliar o consumidor no processo de portabilidade, a Asso-
ciação Nacional das Administradoras de Benefícios (ANAB) acaba de 
lançar o Guia de Portabilidade dos Planos de Saúde, um material onli-
ne e gratuito com todas as informações necessárias para o beneficiário 
solicitar a mudança.

“Ter plano de saúde hoje é um dos maiores desejos de consumo 
do brasileiro, atrás apenas da casa própria e de educação. Enquanto 
o número de novos usuários cresce, vemos também uma parcela de 
pessoas que buscam uma solução para manter o plano, especialmen-
te em virtude do preço. O guia da ANAB chega para mostrar ao consu-
midor que ele tem direito à portabilidade e que ela pode ser uma al-
ternativa para reduzir valores e alinhar uma cobertura mais adequada 
às necessidades”, explica Alessandro Acayaba de Toledo, advogado es-
pecializado em direito na saúde e presidente da Associação Nacional 
das Administradoras de Benefícios (ANAB).

O guia da ANAB foi dividido em sete capítulos. Com uma lingua-
gem didática, o consumidor vai entender o contexto legal da portabili-
dade, as vantagens para quem decide aderir, orientações para análise 
de caso, passo a passo do procedimento e dicas sobre segurança de 
dados. O material traz ainda um capítulo de orientações financeiras 
para quem deseja colocar as contas em dia com o dinheiro economi-
zado no plano. As dicas são uma colaboração da Fiduc, uma fintech de 
investimentos e planejamento financeiro.

Por fim, o material traz ainda depoimentos de beneficiários que 
fizeram a portabilidade e hoje desfrutam de um plano mais acessível 
e ajustado a sua realidade. É o caso da aposentada Salua Assad Abirad, 
de São Paulo. Ela possui um plano coletivo por adesão e conseguiu 
reduzir quase pela metade o valor do plano após buscar o suporte da 
administradora de benefícios Qualicorp. “Hoje, o plano de saúde é a mi-
nha prioridade, mas estava ficando muito caro. Estou muito contente 
com a mudança, porque eu estava pagando a mais por alguns serviços 
que eu nem utilizava e que não fazem diferença para mim”, explica.

Desde o início da pandemia, as operadoras de planos de saúde 
criaram ao menos 40 portfólios de produtos para atender as deman-
das do consumidor. “A ANAB, como representante no segmento de 
planos coletivos por adesão, incentiva o lançamento de novas opções 
para o consumidor. Exemplo disso são os planos com redes credencia-
das de alcance regional e até operadoras que possuem suas próprias 
clínicas e centros de atendimento ao paciente. Tudo isso contribui 
para a redução de valores”, finaliza Alessandro.

O Guia de Portabilidade dos Planos de Saúde está disponível 
para download gratuito no site na ANAB no link.

O papel das administradoras de benefícios - A ANAB representa as 
empresas que fazem a gestão e comercialização de planos de saúde 
coletivos, aquela em que o benefício é vinculado a alguma empresa 
ou entidade de classe a que o consumidor pertença. De acordo com a 
ANS, há 168 administradoras de benefícios cadastradas no país.

Levantamento da ANAB aponta que, nos últimos 8 anos, quem 
tinha uma administradora de benefícios na gestão do plano de saúde 
pagou R$ 6 bilhões a menos de reajuste das operadoras. Esse valor re-
presenta a diferença entre o pedido pelas operadoras para o reajuste 
anual e o efetivamente cobrado dos clientes das administradoras de 
benefícios após a atuação dessas empresas na negociação em prol dos 
consumidores. Uma redução de 54%, gerando uma economia mensal 
por beneficiário de R$ 131.

http://escritorioconsultec.com.br/
https://anab.com.br/guia-de-portabilidade/
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O centenário do educador e 
filósofo Paulo Freire, que em 19 de 
setembro de 2021 completaria 100 
anos, será comemorado em sessão 
especial do Senado na segunda-
-feira (20), às 16h. A homenagem ao 
Patrono da Educação Brasileira foi 
sugerida pelo senador Jean Paul 
Prates (PT-RN).

Paulo Freire nasceu em 19 de se-
tembro de 1921 no Recife (PE) e é re-
conhecido pelo método de alfabeti-
zação desenvolvido na década de 
1960 e aplicado com sucesso entre 
cortadores de cana-de-açúcar em 
Angicos, no Rio Grande do Norte.

Preso e depois exilado por 15 
anos durante a ditadura militar, 
Freire espalhou sua pedagogia crí-
tica pelo mundo. Autor da obra Pe-
dagogia do Oprimido, Paulo Freire 
é o terceiro teórico mais citado em 
trabalhos na área de humanas, em 
nível mundial. É também detentor 
de mais de 40 títulos de doutor ho-
noris causa. 

“Em um momento tão obscuro 
e tão triste pelo qual o nosso país 
está vivendo, que parece estar sem 
rumo, no qual a desinformação to-
mou conta do país, é importante e 
necessário fazermos essa home-
nagem ao centenário do educador 
e filósofo Paulo Freire. Não só para 
honrar toda a sua obra e legado, 
toda sua contribuição à educação 
brasileira e mundial, mas também 
para que possamos lembrar e aler-
tar para a necessidade da educação 
na vida do povo brasileiro, da neces-
sidade de uma política educacional 
duradoura e coerente”, justifica 
Jean Paul.

SESC REALIZA ESPECIAL

No próximo domingo (19), 
entre 14h e 18h, o SescTV exibe 
os cinco episódios da série do-
cumental “Paulo Freire, Um Ho-
mem do Mundo”. Dirigida por 
Cristiano Burlan, a obra audiovi-
sual é composta por cinco epi-
sódios, que rememoram a vida 
e obra do pedagogo e intelectu-
al brasileiro Paulo Reglus Neves 
Freire (1921-1997), reconhecido 
por sua influência no movimen-
to chamado Pedagogia Crítica – 
que visa o desenvolvimento da 
educação por meio da consci-
ência do indivíduo perante sua 
realidade.

Todos os episódios da série 
estão disponíveis no site do 
SescTV.

No sábado (18), será exibida 
a live “Paulo Freire 100 anos: 
Pensamento, Experiências e 
Derivações”, transmitida ao 
vivo às 16h no Youtube.

RECONHECIMENTO

Centenário do patrono da educação  
é celebrado neste domingo, 19

Paulo Freire ficou conhecido 
pelos seus estudos em prol da 
construção de uma Educação 
que fosse conscientizadora e li-
bertadora, pautada nos sonhos, 
na esperança e na amorosida-
de. Em mais de 15 livros publica-
dos escreveu sobre política, prá-
tica pedagógica, alfabetização, 
Educação Popular e tantos ou-
tros temas que permeiam seu 
pensamento. Reconhecido in-

ternacionalmente, foi nomeado 
patrono da Educação Brasileira 
em 2012. “Paulo tinha uma capa-
cidade de pensar o ser humano. 
Hoje ele é um dos homens mais 
lidos [no mundo]”, afirma Ana 
Maria Araújo Freire, conhecida 
como Nita Freire, educadora e 
viúva do educador. 

É provável que você já tenha 
visto, estudado ou trabalhado 
em uma escola que carrega 
o nome do educador. Seja no 
nome da escola, na prática pe-
dagógica ou na concepção de 
Educação, o legado de Paulo 
Freire segue vivo no cotidiano 
de professores e gestores esco-
lares.  

Inspirados pelas experiên-
cia das 40 horas em Angicos 
(RN)

“Em nenhum lugar do mun-
do onde estive, fiquei mais toca-
do do que aqui e agora”. Essa é a 
frase que quem visita Angicos 
encontra logo na entrada da 
cidade — Ela foi dita por Paulo 
Freire, em 1993, 30 anos depois 
da famosa experiência das 40 
horas, quando alfabetizou 300 
adultos da cidade. Na ocasião, 
foram utilizadas dezessete pala-
vras geradoras, escolhidas com 
base em mais de 400 horas de 
conversas preparatórias e que 
faziam parte da realidade da co-
munidade. 

“As pessoas lembram de for-
ma saudosista, mas as 40 horas 
precisam ser vivenciadas todos 
os dias”, afirma Ana Íris, profes-
sora de Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental na rede pública 
de Angicos. Ao se mudar para 
a cidade, a docente sentiu a ne-
cessidade de conhecer mais 
Paulo Freire. “Eu precisava en-
tender quem era a pessoa que 
está na entrada da cidade e qual 
sua importância. Depois me 
senti inspirada e me apaixonei”, 
conta. 

“Apesar da nossa cidade 
ser mundialmente conhecida, 
muitas pessoas daqui desco-
nhecem [o educador]”, afirma 
Simária Cruz, diretora da Escola 
Municipal Espedito Alves. Por 
isso, no ano do centenário do 
educador, todo o município se 
mobilizou para relembrar a his-
tória da cidade e homenageá-lo. 
“É como se ele vivesse pela sua 
filosofia de ensino que continua 
atual”, diz a gestora.

Existe um “método de alfa-
betização Paulo Freire”?

O educador deixou obras e 
estudos sobre diversos temas 
na área das Ciências Humanas, 
mas a experiência de alfabetiza-
ção de Angicos ainda é uma das 
mais lembradas

Apesar de ser muito conheci-
do pela experiência de Angicos 
— até hoje muitos professores 
usam palavras do vocabulário 
e cotidiano dos alunos para a 
alfabetização—, Paulo Freire não 
buscava criar uma estratégia 
para ser replicada em todas as 
realidades de forma mecânica. 
Ele propõe uma Educação que 
vá na contramão da lógica da 
Educação Bancária (a transmis-
são de conhecimentos sem le-
var em consideração os saberes 

dos estudantes), que seja signifi-
cativa, libertária e conscientiza-
dora. Ele coloca a prática peda-
gógica centrada no estudante e 
na sua realidade, e baseada no 
diálogo e na troca entre educan-
do e educador, como ele explica 
no livro Pedagogia do Oprimido 
(Editora Paz&Terra). 

Na biografia do autor, escrita 
por Nita Freire, ela explica que 
o educador não pretendia criar 
um passo a passo. “Devo dizer 
que o ‘Método de Alfabetização 
Paulo Freire’ foi entendido não 
como passos a seguir, diretrizes 
a persistir, caminhos rígidos a 
trilhar. Ao contrário, a natureza 
mesma do ‘Método’ é em si uma 
compreensão de como ensinar-
-aprender” (Paulo Freire: uma 
história de vida, página 282). 

Em seguida, ela complemen-
ta: “O que Paulo propõe com o 
seu ‘Método de Alfabetização’ 
é, pois, muito mais do que fa-
zem os métodos tradicionais 
de alfabetização [...] o sonho de 
Paulo foi, indubitavelmente, o 
de que todos os seres humanos, 
independentemente de cor, re-
ligião, raça, etnia ou gênero, pu-
dessem ser gente. [...] Gente que 
possa sonhar os seus sonhos e 
trazer consigo os de sua família 
e sociedade para transformá-la. 
Gente que possa entender que 
‘mudar é difícil mas é possível’”. 
(pág. 284). 

Seja método, teoria ou uma 
ação cultural, como ele mesmo 
chegou a nomear em algumas 
ocasiões e no seu livro Ação cul-

Paulo Freire é o 3º  intelectual da ciência humana mais citado no mundo, comemoraria 100 anos

tural: Para a liberdade e outros 
escritos (Editora Paz&Terra), sua 
experiência e estudos ainda ins-
piram muitos educadores.

O olhar de quem conhece a 
fundo a vida e obra de Freire

Sérgio Haddad, doutor em 
História e Filosofia da Educação 
pela Universidade de São Paulo 
(USP) e autor do livro O Educa-
dor: um perfil de Paulo Freire 
(Editora Todavia), conheceu as 
ideias de Freire quando ainda 
estava no Ensino Médio. Ele e 
outros colegas pensavam em 
criar um projeto de alfabetiza-
ção e souberam da experiência 
das 40 horas em Angicos. Anos 
mais tarde, ao atuar e pesquisar 
na área da EJA, ele se aproximou 
muito do trabalho do educador, 
com quem teve a oportunidade 
de atuar na pós-graduação da 
Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, antes de Freire as-
sumir a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo em 1989. 

Com informações da Agên-
cia Senado, Sesc e Nova Escola. 
Leia   mais através deste link.

SITE NOVA ESCOLA

MATERIAL EXTRA

Baixe AQUI  O Relatório so-
bre  Educação e Tecnologia fei-
to por Paulo Blikstein,  Rodrigo 
Barbosa e Silva,  Fabio Campos, 
Lívia Macedo . 

Assista a educadora, Rita 
von Hunt neste vídeo especial 
sobre Paulo Freire para a edi-
tora Record através deste link 
AQUI.

https://novaescola.org.br/conteudo/20649/centenario-de-paulo-freire-o-legado-do-educador-nas-escolas-publicas-brasileiras
file:C:\Users\mario\Desktop\Relatorio-Tecnologias-para-uma-Educacao-com-equidade.pdf
https://youtu.be/Ah-I05ezx1I
https://youtu.be/Ah-I05ezx1I
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CURITIBA, 16/09/2021 - A 
elevada produtividade do 
agronegócio brasileiro aliada 
à adoção de tecnologias ino-
vadoras e a profissionalização 
e qualificação da mão de obra 
produtiva têm sido caracterís-
ticas determinantes para o au-
mento do índice de confiança 
do agronegócio, que cresceu 2,4 
pontos no 2º trimestre de 2021. 
Agora, os números positivos são 
os principais responsáveis pela 
alta demanda de crédito rural, 
que impactam positivamente 
as cooperativas de crédito e de 
agronegócio.

“Os índices de confiança 
mensuram a expectativa dos 
agentes do setor em relação 
ao negócio e ao ambiente eco-
nômico de forma geral, abor-
dando a demanda e a oferta. 
A partir disso, os empresários 
conseguem tomar decisões es-
tratégicas que conduzirão para 
o sucesso do empreendimento 
ligado ao agronegócio”, aponta 
Carlos Magno Andrioli Bitten-
court, economista docente do 
ISAE Escola de Negócios.

Ao atrelar a confiança no 
agronegócio com a alta deman-
da de crédito rural, o especialis-
ta explica que já é possível apos-
tar em uma colheita favorável 
na próxima safra agrícola. “Vale 
salientar que, mesmo com a alta 
da confiança, o PIB do 2º trimes-
tre do agronegócio apresentou 
uma leve queda, mas foi um fa-
tor pontual. As expectativas são 
positivas para uma safra de ele-
vada qualidade, produtividade 
e quantidade”, afirma.

Segundo os primeiros estu-
dos da Companhia Nacional de 

Índice de confiança no agronegócio Índice de confiança no agronegócio 
sinaliza colheitas de qualidadesinaliza colheitas de qualidade

Abastecimento - CONAB, haverá 
uma safra recorde e os núme-
ros consideram a projeção das 

safras de soja, arroz, milho, algo-
dão e feijão, que correspondem 
a cerca de 94% do total de grãos 

do país.  “O impacto também 
ecoa às cooperativas de crédito, 
que veem o fluxo de recursos 

circulando no setor”, comple-
menta o especialista do ISAE 
Escola de Negócios.

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.lojasmegalar.com.br/
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Culestino participa de audiência comCulestino participa de audiência com
Beto Preto sobre abertura do HMBeto Preto sobre abertura do HM

O prefeito de Cafelândia, 
Culestino Kiara, esteve nesta 
quarta-feira (15) participando 
de audiência pública com o 
secretário de Saúde do esta-
do do Paraná, Beto Preto. Na 
oportunidade, o secretário 
de Administração e Previ-
dência, Marcel Micheletto, es-
teve participando da reunião 
que teve como assunto prin-
cipal, a abertura do Hospital 
Municipal de Cafelândia, que 
mais de doze anos esbarra 
em questões técnicas para 
abertura. “Viemos sensibili-
zar o secretário para que a 
abertura do Hospital possa 
deixar de ser sonho e se tor-
ne realidade. Comuniquei o 
secretário que a TAC - Termo 
de Ajuste de Conduta - jun-
to ao Corpo de Bombeiros 
já foi assinada e a Farmácia 
está também em construção, 

duas exigências que estavam 
pendentes e que consegui-
mos colocar em prática.  Con-
seguimos alinhar ainda uma 
visita do secretário in loco ao 
Hospital para conhecer toda 
estrutura disponível, além 
de realizar um levantamen-
to técnico financeiro dos re-
cursos que serão gastos para 
toda a estrutura disponível 
funcionar”, afirmou o prefei-
to Culestino Kiara. Nós pró-
ximos dias, o secretário de 
Saúde, Beto Preto, e a equipe 
técnica da Sesa deverá fazer 
uma visita ao município e 
conhecer a estrutura dispo-
nível.

Os secretários de Admi-
nistração, Elias Diniz, e o se-
cretário de Viação e Obras, 
Leonardo Koehler, acompa-
nharam a visita.

https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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Crianças ganham parquinho com ação Crianças ganham parquinho com ação 
de Grupo Feminino da Copacolde Grupo Feminino da Copacol

Integrantes do Grupo Femi-
nino da Copacol de Cafelândia 
que participam do PDLF (Pro-
grama de Desenvolvimento de 
Liderança Feminina) entrega-
ram nesta quinta-feira (16) um 
parquinho para os alunos do 
Cmei (Centro Municipal de Edu-
cação Infantil) Anna Parcheta 
Franus, em Cafelândia.

Mais de 330 crianças se-
rão beneficiadas com o projeto 
“Brincando em Contato com a 
Natureza” elaborado durante o 
PDLF pelas participantes Eliane 
Inês Gonsatti, Idene Trevisan 
Berté, Luciana Karla Coelho, 
Márcia Gozzi da Cruz e Nadir 
Felipe. Elas contaram com o 
apoio da Copacol, Secretaria 
de Educação e Cultura, Grupos 
Femininos e comunidade para 
executar a iniciativa.

Foram investidos mais de 
R$ 85 mil no projeto, que com-
preende: terraplanagem, mure-
tas, grades, quiosque, casinhas 
de boneca, caixas de areia, gan-
gorras, brinquedos acoplados 
com escorregador, balanço, 
rampa para escalada e de corda, 
barco e circuito em madeira.

RESULTADO

Durante a inauguração do 
parque, a secretária de Educação 
e Cultura, Rozane Dal Molin Pitol, 

enalteceu o trabalho de Grupo Fe-
minino e da Copacol em prol das 
futuras gerações. “Estamos gratos 
por este projeto tão lindo e impor-
tante para a educação do nosso 

município. Sabemos do esforço e da 
dedicação de cada uma dessas in-
tegrantes e de todos que ajudaram 
na execução deste projeto. Agrade-
cemos principalmente ao incentivo 

da Copacol, pelos programas como 
o PDLF. Os professores, os pais, os 
alunos e toda comunidade são be-
neficiados”, diz Rozane.


